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Chcą nas karmić 
szczawiem
CZY WIECIE co donald Tusk miał na 
myśli określając nasz kraj jako zielo-
ną wyspę? Otóż zaplanował sobie, że 
obsadzi nasz kraj szczawiem! Oczywi-
ście możemy sobie żartować ze słów 
posła Niesiołowskiego, ale to jest tak 
naprawdę śmiech przez łzy.

Wypowiedź Niesiołowskiego 
świadczy o wyjątkowej arogancji tej 
władzy, która zamiast rozmawiać na 
poważnie o problemach polskiego 
społeczeństwa kpi sobie z ludzi. Mie-
liśmy nieraz okazję tego doświadczyć 
jako strona społeczna. Największym 
szczytem bezczelności koalicji rzą-
dzącej było  odrzucenie przez Sejm 
wniosku Solidarności o referendum w 
sprawie reformy emerytalnej, mimo, 
że pod naszym wnioskiem podpisało 
się 2,5 mln Polaków.

Można było się więc spodziewać, 
że tak samo zostaną potraktowane 
postulaty Międzyzwiązkowego ko-
mitetu Protestacyjno-Strajkowego. a 
przecież nie domagaliśmy się czegoś 
niezwykłego. Postulowaliśmy tylko o 
to, co inne rządy europejskie już daw-
no zrobiły poprzez ochronę własnych 
rynków pracy. 

Czasami zastanawiam się kto jest 
bardziej oderwany od rzeczywistości 
– donald Tusk czy jego córka kasia, 
która chwali się publicznie, że kupiła 
sobie botki po okazyjnej cenie… 249 
zł. Toż to dla wielu rodzin w Polsce ty-
godniowy budżet. 

W połowie lutego Główny Urząd 
Statystyczny, podał dane dotyczą-
ce poziomu płac realnych w Polsce 
w 2012 roku. GUS poinformował, że 
przeciętna płaca w gospodarce w roku 
2012 wyniosła 3,52 tys. zł brutto i była 
realnie niższa o 0,1% niż w 2011 roku. 
Jeszcze gorzej było w sektorze przed-
siębiorstw, gdzie realna płaca brutto, 
była niższa niż w 2011 roku o 0,3%.

Mimo, że spadek jest niewielki, to 
jest wydarzenie obok którego, trud-
no przejść obojętnie. Wystąpiło ono 
bowiem pierwszy raz od ponad 20 
lat czyli od początku transformacji w 
1989 roku.

Ten fakt ma bezpośredni wpływ na 
to co od prawie już roku dzieje się w 
polskiej gospodarce, w której następu-
je bardzo szybkie spowolnienie, pro-
wadzące wprost do recesji w pierw-
szych dwóch kwartałach tego roku, a 
być może nawet w całym roku 2013.

Czy potrzeba dodatkowych dowo-
dów na to, iż obecny rząd nie jest w 
stanie poradzić sobie z podstawowymi 
problemami Polski i Polaków.

Głęboko wierzę, iż zaplanowany 
na 26 marca strajk w naszym regio-
nie będzie punktem zwrotnym, który 
zainicjuje proces zmian politycznych i 
społecznych. apeluję zatem o maso-
wy, czynny udział w akcji strajkowej. I 
mam nadzieję, że tak jak Niesiołowski 
wysyła nas na szczaw, my odwzajem-
nimy się im tym samym.

Rewelacje prasowe

nie walczą o stołki
Platforma Oburzonych zwróci się do prezydenta Komorowskiego z wnio-
skiem o zmianę przepisów dotyczących referendum - zapowiedział w hi-
storycznej sali BHP przewodniczący nSZZ Solidarność Piotr Duda. 16 mar-
ca w Gdańsku zebrali się przedstawiciele ok. 100 organizacji społecznych, 
stowarzyszeń i związków zawodowych.
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INICJATYWY Platforma Oburzonych

-  HISTORYCZNA sala BHP znowu żyje, 
znowu jest w niej duch solidarności i 
patriotyzmu. Są tu związki zawodowe, 
stowarzyszenia i fundacje, które po-
wstały nie dlatego, że miały taki kaprys, 
powstały dlatego, że mają konkretne 
problemy z obecną władzą i nie tylko z 
obecną  - powiedział Piotr duda, witając 
ok. 350 uczestników spotkania zorgani-
zowanego przez NSZZ Solidarność.

W swoim wystąpieniu szef Soli-
darności zwrócił uwagę, że od 1989 
roku nie odbyło się w Polsce ani jedno 
ogólnokrajowe referendum z inicjatywy 
społeczeństwa, choć tylko w zeszłym 
roku pod różnymi inicjatywami obywa-
telskimi podpisało się niespełna 5 mln 
osób. Podkreślił, że przeprowadzenie re-
ferendum, pod którym obywatele zebrali 
odpowiednią liczbę podpisów, powinno 
być obligatoryjne dla rządzących, a nie 

uzależnione od decyzji parlamentu - Nie 
rozwiążemy dzisiaj, jutro czy pojutrze 
wszystkich problemów Polek i Polaków, 
ale możemy im przywrócić więcej demo-
kracji - zaznaczył Piotr duda.

Paweł kukiz, założyciel ruchu zmie-
leni.pl mówił w sali BHP o potrzebie 
zmiany ordynacji wyborczej i wprowa-
dzenia jednomandatowych okręgów 
wyborczych. Podkreślał, że dzisiaj o 
tym kto zasiada w parlamencie decydują 
wyłącznie „partyjni wodzowie”, którzy 
układają listy wyborcze. Zaznaczył, że 
posłowie muszą być odpowiedzialni 
przed wyborcami, a nie przed szefem 
swojej partii - Efektem naszego spotka-
nia musi być, głośno słyszalny postulat o 
konieczności przywrócenia obywatelom 
podmiotowości, większego udziału oby-
wateli we władzy - mówił muzyk.

Piotr duda podkreślił również, że 

Platforma Oburzonych nie jest inicjaty-
wą o charakterze politycznym. - To nie 
jest walka dudy, Solidarności o żaden 
polityczny byt. dla wielu jest  niezrozu-
miałe, że nie walczymy o kolejne stołki 
w Sejmie. My dążymy do dialogu, a nie 

konfrontacji. ale jeśli nie ma drugiej 
strony do dialogu przy stole, to trzeba tej 
drugiej strony poszukać, albo zmienić 
- przekonywał przewodniczący komisji 
krajowej NSZZ „S”.

Na koniec spotkania w sali BHP od-
czytano treść odezwy, która po konsul-
tacjach ma zostać przekazana prezyden-
towi RP Bronisławowi komorowskiemu 
- My podpisani poniżej, przedstawiciele 
ponad 100 organizacji społecznych, 
fundacji, stowarzyszeń, związków za-
wodowych i inicjatyw obywatelskich, 
zwracamy się do Prezydenta RP z ape-
lem i wnioskiem o wszczęcie procedury 
zmiany konstytucji w zakresie przepi-
sów o ogólnokrajowym referendum, 
które umożliwi obywatelom decydo-
wanie w tak kluczowych sprawach jak 
wiek emerytalny, ordynacja wyborcza, 
finansowanie partii politycznych, ilość 
posłów, czy istnienie Senatu - czytamy 
w dokumencie. 

tsd

Rząd nie wycofał się z prac nad projektem dotyczącym reformy emerytur gór-
niczych - oświadczył minister pracy i polityki społecznej Władysław Kosiniak-
Kamysz podczas niedawnych negocjacji ze stroną społeczną w Katowicach. 
Była to reakcja na doniesienia „Rzeczpospolitej”, że w rządzie jest „cicha ak-
ceptacja”, aby nic nie zmieniać w emeryturach górniczych.

„RZECZPOSPOlITa” napisała, że gabi-
net premiera donalda Tuska rezygnuje 
z emerytur górniczych.

Według gazety,  górniczy związ-
kowcy eskalują żądania ws. nowych 
przywilejów m.in. zwiększenia liczby 
osób uprawnionych do emerytur po-
mostowych. Gazeta podała, że związ-
kowcy mają jakoby prowadzić rozmo-
wy nie tylko o tym, by nie zmieniać 
obowiązującego systemu emerytur 
górniczych, ale nawet rozszerzyć gro-
no uprawnionych do ich pobierania.

Fakty są natomiast takie, iż jedyną 
jak dotąd formą konsultacji w sprawie 
górniczych emerytur było skierowane 

do górniczych związków pismo resor-
tu gospodarki, w którym ministerstwo 
poprosiło związki o listę stanowisk, 
uważanych za pracę górniczą pod 
ziemią. Związkowcy odpowiedzieli, że 
taka lista jest częścią obecnych regu-
lacji i wnieśli o jej rozszerzenie, a nie 
zawężenie.

 Związkowcy niemniej liczą, iż 
rząd wycofa się z pomysłu reformy 
emerytur górniczych. Tymbardziej, że 
utrzymanie dotychczasowych upraw-
nień emerytalnych dla pracowników 
zatrudnionych przy wydobyciu węgla 
zapowiadał kilkukrotnie wicepremier 
Janusz Piechociński.
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Fiasko rozmów, 
czyli region strajkuje
niePOwODZenieM zakończyły się rozmowy przedstawicieli Międzyzwiązkowego Komitetu Protestacyjno-Strajkowego z de-
legacją rządową, reprezentowaną przez wicepremiera Janusza Piechocińskiego oraz ministra pracy i polityki społecznej 
władysława Kosiniaka-Kamysza. To oznacza, że na Śląsku odbędzie się 2-godzinny strajk generalny. Komitet wyznaczył jego 
termin na 26 marca, między godz. 6. a 10.

Referenda w blisko 600 zakładach 

Wstępem do siedmiogodzin-
nej dyskusji były obszerne raporty 
z prac powołanych w lutym pięciu 
zespołów roboczych, które miały 
opracować konkretne rozwiązania 
pozwalające wdrożyć związkowe 
postulaty.

Przez moment wydawało się 
nawet, że może dojść do przełomu. 
W przerwie obrad wicepremier 
Piechociński potwierdził gotowość 
akceptacji strony rządowej dla czę-
ści związkowych propozycji, m.in. 
ustawowych ograniczeń w stoso-
waniu tymczasowych umów o pra-
cę i likwidacji patologii związanych 
z funkcjonowaniem agencji pracy 
tymczasowej.

Osiągnięto również zbieżność 
stanowisk w kwestii likwidacji cen-
tralnie zarządzanego Narodowego 
Funduszu Zdrowia, a konkretnie 
- jego decentralizacji i stworzenia 
korzystniejszego dla mieszkańców 

Śląska algorytmu podziału środ-
ków finansowych na system opieki 
medycznej.

Gdzie indziej jednak stronom 
porozumieć się nie udało, a były to 
- zdaniem związkowców - kwestie 
równie ważne.

Pierwszym, i może najważniej-
szym, obszarem sporu jest sprawa 
wycofania się rządu z planów wy-
gaszenia ustawy o tzw. emerytu-
rach pomostowych, umożliwiają-
cej wcześniejsze przechodzenie na 
emeryturę pracownikom zatrud-
nionym w warunkach szczególnych 
lub o szczególnym charakterze. 
Według przedstawicieli strony rzą-
dowej takiego obciążenia nie wy-
trzymałby budżet państwa.

Nie ma też zgody na związkowy 
postulat stworzenia rekompensat 
dla przedsiębiorstw dotkniętych 
negatywnymi skutkami unijnego 
Pakietu Klimatycznego, narzucają-

cego emitentom „gazów cieplarnia-
nych” konieczność wykupu praw do 
emisji. Mało przekonującym stronę 
społeczną argumentem był tutaj 
fakt, że założenia Pakietu muszą 
zostać wdrożone, bo jest to umowa 
międzynarodowa, zaakceptowana 
już przez rządy państw członkow-
skich Unii Europejskiej.

Jeszcze większe zdziwienie 
związkowców wzbudził fakt, że rząd 
nie zamierza wspierać przemysłu 
energochłonnego poprzez decyzje, 
które mógłby podjąć sam, bez wzglę-
du na realizację przepisów wynikają-
cych z Pakietu Klimatycznego. - Nie 
możemy też przyjąć rządowych tłu-
maczeń, że obecna sytuacja budżeto-
wa nie pozwala na to żeby zmniejszyć 
akcyzę na prąd dla przedsiębiorstw 
energochłonnych - przekonuje lider 
śląsko-dąbrowskiej „Solidarności” 
Dominik Kolorz. - Ten przemysł po 
prostu już nie ma czasu. Staje się 

W REfERENDUM w sprawie solidarnościowego strajku gen-
eralnego w regionie wzięło udział 146 tysięcy 800 pracown-
ików w blisko 600 zakładach. Za strajkiem opowiedziało się 
około 95 proc. głosujących - poinformował dominik kolorz, 
szef śląsko-dąbrowskiej Solidarności podczas konferencji 
prasowej Międzyzwiązkowego komitetu Protestacyjno-
Strajkowego podsumowującej wyniki akcji referendalnej. 

- Frekwencja w niektórych zakładach była bardzo wys-
oka, sięgała nawet 70, 80 proc. i na przykład w porówna-
niu z frekwencją z wyborach parlamentarnych była dużo 
wyższa. To pokazuje, że w tej chwili ludzie mają zdecy-
dowanie większe zaufanie do organizacji społecznych, do 
związków zawodowych. Zdecydowanie bardziej interesuje 
ich to, co dzieje się w tej chwili i to, co może się dziać w 
niedalekiej przyszłości, niż to, o czym mówią politycy i 
celebryci - podkreślił dominik kolorz.

Przedstawiciele MkPS podziękowali pracownikom 
za liczny udział w referendum. - Wyraźnie widać, że na 
Śląsku pracownicy i ludzie powrócili do wspaniałej idei 
Solidarności. Cała akcja regionalna przeprowadzana jest 
pod hasłem „Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego” 
- przypomniał szef śląsko-dąbrowskiej „S”.

absolutnie niekonkurencyjny wobec 
przedsiębiorstw energochłonnych z 
innych krajów europejskich. I to była 
chyba jedna z głównych przyczyn 
tego, że rozeszliśmy się bez porozu-
mienia - wyjaśnia.

Niezależnie od wielokrotnie 
przedstawianych postulatów Mię-
dzyzwiązkowego Komitetu Pro-
testacyjno-Strajkowego (MKPS), 
dodatkowym polem konfliktu po-
między stroną związkową a gabi-
netem premiera Donalda Tuska i 
Platformą Obywatelską stały się 
propozycje zmian w kodeksie pracy. 
Sprzeciw organizacji zrzeszających 
pracowników budzą rozwiązania 
takie jak wydłużenie okresu rozli-
czeniowego czasu pracy do 12 mie-
sięcy czy ograniczenie wysokości 
wynagrodzeń za nadgodziny.

Teraz wszystko zależy od rządu. 
Jeśli politycy poważnie potraktują 
związkowe stanowisko w ostatniej 

z przedstawionych kwestii, MKPS 
jest gotów rozważyć odwołanie ak-
cji strajkowej, choć czasu pozosta-
ło już niewiele. Jeśli nie, 26 marca 
na 2 godziny stanie cały Śląsk: od 
kopalń i hut począwszy, na komu-
nikacji miejskiej skończywszy. Pra-
cownicy branż, w których protest 
wiązałby się z rozmaitymi zagroże-
niami dla ludzkiego zdrowia i życia 
lub uderzałby głównie w zwykłych 
mieszkańców, przyłączą się do 
strajku na nieco innych zasadach. 
- Energetycy nie wyłączą prądu na 
Śląsku, bo byłaby to akcja wymie-
rzona w mieszkańców Śląska. Po-
dobnie w ciepłownictwie. I tu, i tam 
strajk będzie polegał na udziale w 
masówkach czy przypięciu jakiegoś 
symbolu oznaczającego solidarność 
ze strajkującymi, a czynną akcję 
podejmą np. oddziały techniczne - 
wyjaśniał podczas konferencji pra-
sowej Dominik Kolorz.

Z formalnego punktu widzenia 
protest, do którego dojdzie 26 mar-
ca, będzie formą wsparcia dla pra-
cowników sądownictwa, toczących 
spór zbiorowy, a nie mogących pod-
jąć czynnej akcji strajkowej. Polska 
jest krajem, gdzie nie ma możliwo-
ści podjęcia legalnego strajku prze-
ciwko polityce rządu, stąd przyjęcie 
przez związkowców formuły „soli-
darnościowej”.

Organizujący akcję Między-
związkowy Komitet Protestacyjno-
Strajkowy zrzesza przedstawicieli 
pięciu organizacji: NSZZ „Solidar-
ność”, Ogólnopolskiego Porozumie-
nia Związków Zawodowych, Forum 
Związków Zawodowych, Wolnego 
Związku Zawodowego „Sierpień 80” 
i Związku Zawodowego „Kontra”. 

mj

POSTULATY MIĘDZYZWIĄZKOWEGO KOMITETU 
PROTESTACYJNO-STRAJKOWEGO

Śląscy związkowcy domagają się:
- stworzenia osłonowego systemu regulacji 

finansowych oraz ulg podatkowych dla przedsię-
biorstw utrzymujących zatrudnienie w okresie 
niezawinionego przestoju produkcyjnego (system 
powinien być oparty na zasadzie bilansu docho-
dów publicznych),

- wprowadzenia systemu rekompensat dla 
przedsiębiorstw objętych skutkami Pakietu klima-
tycznego,

- uchwalenia przez Sejm RP ustaw ogranicza-
jących stosowanie tzw. umów śmieciowych,

- likwidacji Narodowego Funduszu Zdrowia i 
stworzenia systemu opieki zdrowotnej opartego na 
założeniach, na podstawie których działała dawna 
Śląska kasa Chorych,

- zaniechania likwidacji rozwiązań emerytal-
nych przysługujących pracownikom zatrudnionym 
w warunkach szczególnych i szczególnym charak-
terze,

- zaprzestania likwidacji szkół i zaprzestania 
przerzucania finansowania szkolnictwa publiczne-
go na samorządy.
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(Po)świąteczna 
„jednorazówka” 

dla każdego 
zatrudnionego

na nowych 
zasadach
KOMPANIA Węglowa zmieniła 
zasady prowadzenia wydobycia 
węgla pod Bytomiem i wdrożyła 
program ochrony powierzchni 
przed skutkami eksploatacji. 
aby kontynuować wydobycie 
węgla pod Bytomiem kompa-
nia musiała przeprojektować 
eksploatację i opracować 
lepszy program ochrony po-
wierzchni. Zdecydowano m.in. 
o dekoncentracji wydobycia 
węgla, czyli prowadzeniu go 
4-5 ścianami wydobywczymi, 
zamiast 2-3. 

Na mniej więcej dwa lata 
wstrzymano także przygoto-
wania do dalszej eksploatacji 
pokładu węgla pod dzielnicą 
karb. Prace będą tam wzno-
wione prawdopodobnie dopie-
ro w 2015 roku; eksploatacja 
ma być prowadzona dwiema 
ścianami, a dobowe wielkości 
wydobycia zostaną ograni-
czone - wszystko po to, by 
zminimalizować ryzyko szkód 
na powierzchni. Zdecydowano 
również o utrzymaniu i prowa-
dzeniu jednej ze ścian syste-
mem podsadzkowym, który - 
choć bardziej kosztowny - jest 
znacznie bezpieczniejszy dla 
powierzchni. 
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walka trwa
BrzeSzCze

Komitet Społeczny Mieszkańców oraz Pracowników KwK „Brzeszcze” przeciw budo-
wie drogi S-1 nie daje za wygraną.
6 marca 2013 r. w Urzędzie 
Wojewódzkim w Katowicach 
odbyło się spotkaniewojewody 
śląskiego z przedstawicielami 
„Społecznego Komitetu Miesz-
kańców oraz Pracowników KWK 
„Brzeszcze” przeciw budowie 
drogi S-1”. W spotkaniu wzięli 
także udział specjaliści górniczy 
z Kompani Węglowej, kopalni 
„Brzeszcze”, Generalnej Dyrek-
cji Dróg Krajowych i Autostrad 
(GDDKiA) oraz samorządowcy  
województwa małopolskiego. 
Tematem spotkania był przebieg 
drogi S-1 i problemy gospodar-
cze oraz społeczne jakie niesie 
za sobą ewentualny wybór wa-
riantu C przebiegu tej drogi.

Specjaliści górniczy przed-
stawili zagrożenia wynikające 
z budowy drogi S-1 po terenach 
wydobywczych  kopalni „Brzesz-
cze”. Wykazali brak możliwości 
eksploatacji pokładów o wy-
sokich parametrach jakościo-
wych, przez które przebiegał by 
wariant C  już z dniem podjęcia 
decyzji o jego realizacji.

Przedstawiciele Społecznego 
Komitetu wykazali zaś negatyw-
ne skutki społeczne i finansowe 
dla mieszkańców Brzeszcz i po-
bliskich gmin jakie pociągnie 

za sobą ewentualna likwidacja 
miejsc pracy w KWK „Brzesz-
cze”.

Wojewoda śląski zgodził się z 
argumentami specjalistów gór-
niczych i Społecznego Komitetu, 
uznając je jako zasadne i niosą-
ce zagrożenie likwidacji kopalni 
„Brzeszcze” i degradacji terenu 
gminy Brzeszcze. 

– Najbardziej dziwi stano-
wisko tych, dla których priory-
tetem powinien być interes spo-
łeczny i gospodarczy swojego 
regionu, czyli samorządowców  
województwa małopolskiego 
w granicach którego leży gmi-
na Brzeszcze. To nie  kto inny 
jak marszałek województwa 
małopolskiego nie bacząc na 
zagrożenia likwidacji jednego 
z największych pracodawców 
w województwa małopolskim 
oraz degradacji gmin zachod-
niej Małopolski forsuje pogląd, 
że ważniejszy jest  odcinek drogi 
S-1przez województwo małopol-
skie, niż miejsca pracy i rozwój 
zachodniej Małopolski – mówi 
Andrzej Dyrdoń, zastępca prze-
wodniczącego zakładowej komi-
sji Solidarności.

Decyzją wojewody śląskiego 
Zygmunta Łukaszczyka powstał 

zespół, który składa się z przed-
stawicieli GDDKiA oraz specja-
listów z Kompanii Węglowej i 
kopalni „Brzeszcze”. Zadaniem 
zespołu jest wypracowanie i 
przedstawienie wspólnego sta-
nowiska, bądź zdań odrębnych 
co do zagrożeń, w każdym z 
dwóch wariantów drogi S-1. Pra-
ce zespołu trwają. 

– Mamy nadzieję, że stanowi-
ska, które zostaną wypracowane 
umożliwią takie usytuowanie 

przebiegu drogi S-1, by jej prze-
bieg nie kolidował z obszarem 
górniczym kopalni „Brzeszcze”,  
umożliwił nieskrępowaną eks-
ploatację pokładów wysokoka-
lorycznego węgla, zalegających 
pod tym szlakiem. Infrastruktu-
ra drogowa ma służyć ludziom, 
a nie być dla nich zagrożeniem 
– uważa Dyrdoń. 
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1 procent wskaźnika wzrostu wynagrodzeń z 
funduszu motywacyjnego trafi do kieszeni pra-
cowników kompanii Węglowej Sa w postaci pre-
mii jednorazowej - ustalili związkowcy i Zarząd 
Spółki. - Premia zostanie wypłacona 10 kwietnia. 
Pozwoli uzupełnić górnicze budżety domowe po 
świątecznych wydatkach. Mamy jednak nadzie-
ję, że trudna sytuacja na rynku węgla się zmieni 
i w drugim półroczu rozpoczniemy rozmowy na 
temat rzeczywistego wzrostu płac - mówi szef 
kompanijnej „Solidarności” Jarosław Grzesik.

Upór związkowych negocjatorów sprawił, że 
„jednorazówkę” otrzymają pracownicy wszystkich 
oddziałów kompanii - kopalń, zakładów i Centrali 
kW - choć początkowo kierownictwo chciało wy-
płacić premię jedynie zatrudnionym w kopalniach. 
Ustalono też, że fundusz zostanie „odbudowany” 
wyłącznie w sytuacji, gdy uda się wynegocjować 
przyrost wynagrodzeń w przyszłym roku.

Wysokość premii uzależniona będzie od 
dwóch czynników: przynależności do danej 
grupy pracowniczej i liczby przepracowanych 
dniówek w pierwszym kwartale bieżącego roku. 
Jak informuje Jarosław Grzesik, należy się spo-
dziewać znanego z poprzednich porozumień 
płacowych podziału na pracowników dołowych, 
pracowników zakładów przeróbki mechanicznej 
węgla i pracowników administracji oraz podob-
nych do stosowanych w ubiegłych latach pro-
porcji kwotowych pomiędzy grupami.

Oprócz wypłaty „jednorazówki”, uzgodniono 
przeznaczenie 0,7 procent wskaźnika wynagro-
dzeń na kontynuację procesu wyrównywania 
dysproporcji płacowych pomiędzy pracownika-
mi kompanijnych kopalń. W ocenie przewodni-
czącego kompanijnej „S” oznacza to, że istnieją-
ce wciąż różnice, sięgające 190 zł brutto, uda się 
zmniejszyć do około 60 zł. 
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Pokład 510 rozpoznany!
Odwiert mający na celu rozpoznanie złoża w polu po byłej kopalni Jan Kanty w 
Jaworznie zakończył się sukcesem. Węgiel z pokładu 510 pojawił się na znacznie 
płyciej niż się spodziewano.

w Holdingu zrobiło się… wiosennie
KHW Tadeusz Skotnicki - kandydat Solidarności wiceprezesem ds. pracy!

przed ostatecznym roz-
strzygnięciem mało kto wie-
rzył, iż zmiana skompromi-
towanego wiceprezesa Mroza 
jest możliwa, choć na forach 
internetowych nie brakowa-
ło wpisów jasno świadczą-
cych co o nim myśli załoga 
KHW. Szczególnie przewijał 
się w nich wątek współpracy 
Mroza z dawnymi Służbami 
Bezpieczeństwa, choć nie 
brakowało także innych za-
rzutów wobec byłego już wi-
ceprezesa ds. pracy.

W tej sytuacji należało 
spodziewać się, że kampania 
wyborcza będzie obfitować 
w nieczyste zagrywki. Tak 
też się działo. Szkoda jednak 
dziś o tym się rozpisywać. 
Ważne, że kandydat wspiera-
ny przez Solidarność wygrał 
i to ze znaczną przewagą. Ta-
deusza Skotnickiego poparło 

6417 pracowników KHW, co 
stanowiło 62 proc. ważnie 
oddanych głosów.

- Dziękuję wszystkim, 
którzy na mnie zagłosowali. 
Dziękuję szczególnie tym, 
którzy wsparli moją kandy-
daturę. Z pewnością w osta-
tecznym wyniku wyborów 
decydujące znaczenie miało 
wsparcie NSZZ Solidar-
ność, łącznie z poparciem 
przewodniczącego Regionu 
- Dominikiem Kolorzem, 
który kilka ciepłych zdań 
pod moim adresem autory-
zował na moich materiałach 
wyborczych. Postaram się 
nie zawieść ich oczekiwań 
– mówi Tadeusz Skotnicki. 

Wiceprezes-elekt zajmie 
miejsce w zarządzie spółki 
w czerwcu wraz z rozpo-
częciem kadencji nowego 
zarządu. Pozostali - prezes 

i trzej wiceprezesi - zostaną 
wyłonieni w postępowania 
kwalifikacyjnego, ogłoszo-
nego przez radę nadzorczą. 
Kandydaci mogli zgłaszać się 
do 19 marca (ostatecznie na 
wszystkie stanowiska wpły-
nęło 25 aplikacji, z czego 3 na 
stanowiska prezesa), rozmo-
wy kwalifikacyjne zaplano-
wano na 3 i 4 kwietnia.

- Do tego czasu chcę rze-
telnie wywiązywać się ze 
swoich obowiązków pracow-
niczych. W chwilach wol-
nych intensywnie zgłębiam 
zagadnienia związane z pra-
wem pracy, ustawą o związ-
kach zawodowych i kilkoma 
innymi obszarami będącymi 
w kompetencji wiceprezesa 
ds. pracy – mówi Skotnicki.

Według zapowiedzi, 
nowy wiceprezes ds. pracy 
rozpocznie swoją kaden-

cję od bilansu otwarcia, a to 
oznacza audyt wewnętrzny. 
Sami jesteśmy ciekawi wnio-
sków z tejże kontroli (sic!). 

- Jestem przekonany, że 
Tadeusz jako członek Zarządu 
KHW nie zatraci poczucia wię-
zi z załogą, że zawsze będzie 
otwarty na dyskusję o prob-
lemach pracowniczych. Idą 
ciężkie czasy, nie tylko zresztą 
dla naszej firmy, ale dla całej 
branży, a w takich momen-
tach gotowość do prowadze-
nia uczciwego dialogu liczy się 
jeszcze bardziej. Najważniej-
szym zadaniem nowego wi-
ceprezesa będzie utrzymanie 
miejsc pracy w kopalniach Ka-
towickiego Holdingu Węglo-
wego. Pamiętajmy, że sukces 
firmy gwarantują doświad-
czeni pracownicy. Zwalniając 
ich, pracodawca wyrządziłby 
szkodę górnikom i ich rodzi-
nom, ale również samej fir-
mie. Tu trzeba dogadać pew-
ne działania, pewne ruchy, 
żeby ludzie te miejsca pracy 
utrzymali. Do tego dochodzą 
problemy, z którymi boryka-

STAłO SiĘ. Po 12 latach nastąpiła zmiana na stanowisku wiceprezesa ds. pracy 
w Katowickim Holdingu węglowym. Załoga Holdingu wybrała na swojego przed-
stawiciela w zarządzie spółki Tadeusza Skotnickiego, inżyniera z kopalni „wujek”. 
Zastąpi on w zarządzie nowej kadencji waldemara Mroza.

PRACE przy odwiercie zleciła 
sosnowiecka kopalnia „kazi-
mierz-Juliusz”, w której kończą 
się złoża. Odwiert jest realizo-
wany od 7 lutego, na podstawie 
zgody ministra środowiska. 
Początkowo w sosnowieckiej 
kopalni zakładano głębokość 
odwiertu 690 m, jednak prace 
pokazały, że upragniony pokład 
w badanym miejscu zalega na 
głębokości 410 m, a jego miąż-
szość wynosi, bagatela, 4 me-
try. koszt wykonania odwiertu, 
wynoszący około 1 mln zł, ko-
palnia sfinansowała z własnych 
środków.

- To jest dla nas wspaniała 
niespodzianka, gdyż to oznacza, 
że pokład 510 byłej kopalni Jan 
kanty znajduje się na głęboko-
ści naszego obecnego złoża. 
To na pewno ułatwi nam prace 
udostępniające, a co za tym 
idzie także ograniczy koszty 
inwestycyjne – mówi Grzegorz 
Sułkowski, przewodniczący za-
kładowej Solidarności. – W tej 
sytuacji rozpoczynamy błyska-
wiczne starania o koncesję na 
wydobycie. 

Rozpoczęcie wydobycia w 

polu po byłej jaworznickiej ko-
palni jest jedyną szansą dla „ka-
zimierza-Juliusza” na przedłu-
żenie funkcjonowania zakładu o 
20-30 lat, bo prawdopodobnie 
znajduje się w nim co najmniej 
25 mln ton węgla. dyrekcja 
„kazimierza-Juliusza” w drodze 
przetargu już wybrała firmę, 
której zadaniem będzie przygo-
towanie wniosku koncesyjnego. 
Wniosek musi zostać złożony 
do marca przyszłego roku, by 
prace przygotowawcze ruszyły 
w połowie 2014 r. Tak przyjęte 
założenia proceduralne pozwo-
liłyby kopalni „kazimierz-Ju-
liusz” przejść płynnie z obecnie 
fedrowanego złoża do nowego. 
W sosnowieckiej kopalni pozo-
stało do wydobycia już tylko 2,5 
mln ton węgla, czyli wydobycia 
na ok. 5 lat przy obecnym pozio-
mie produkcyjnym.

Największym wyzwaniem 
dla kazimierza-Juliusza będzie 
uzyskanie pozytywnej opinii śro-
dowiskowej od władz Jaworzna. 
Prezydent Sosnowca kazimierz 
Górski już zapewnił przedstawi-
cieli kopalni o wspieraniu ich w 
tych działaniach. - argumentem 

przemawiającym za naszym 
przedsięwzięciem jest zmniej-
szenie wysokiego bezrobocia w 
Jaworznie i Sosnowcu poprzez 
stworzenie blisko 2 tys. nowych 
miejsc pracy. Rozpoczęcie wy-
dobycia będzie też dla Jaworzna 
szansą na pozyskanie podatków 
od działalności kopalni. Zagwa-
rantujemy też, że nasz zakład 
nie wyrządzi miastu szkody śro-
dowiskowej - podkreśla krzysz-
tof kiljan, reprezentant załogi w 
radzie nadzorczej kazimierza-
Juliusza.

Od dłuższego czasu prowa-
dzone są też wstępne rozmowy 
z ewentualnymi inwestorami. 
- Sami nie damy rady przygoto-
wać pokładów wydobywczych. 
dla naszej kopalni 400 mln zł 
(tej wysokości kapitał jest nie-
zbędny do realizacji tej inwesty-
cji – red.) to ogromne pieniądze 
- mówi Sułkowski.

„kazimierz-Juliusz” ma po-
nad 100 lat i jest ostatnim zakła-
dem górniczym w Sosnowcu. 
Obecnie zakład zatrudnia 1030 
pracowników. 
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ją się poszczególne zakłady 
wchodzące w skład Holdingu. 
Wiceprezes z wyboru załogi 
będzie miał zatem dużo pra-
cy, acz uważam, że teraz pra-
ca ta nabierze innej jakości. 
Odpowiedzialny dialog, zwy-
czaj uzgadniania najtrudniej-
szych spraw ze stroną spo-
łeczną to coś, co gdzie indziej 

jest normą, a teraz - wierzę w 
to głęboko - wróci do KHW 
– ocenia wybory przewodni-
czący zakładowej „S” z KWK 
„Wujek” Ruch „Śląsk” Piotr 
Bienek, który mocno wspierał 
kandydaturę Tadeusza Skot-
nickiego. 
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Międzyzwiązkowy Komitet Protestacyjno-Strajkowy domaga się:
Stworzyć osłonowy system regulacji finansowych oraz ulg podatkowych 
dla przedsiębiorstw utrzymujących zatrudnienie w okresie niezawinionego 
przestoju produkcyjnego.

Nie doszliśmy do porozumienia w 
kwestii pomocy dla przedsiębiorstw. 
Szczątkowo zostały uwzględnione 
mniej istotne kwestie. Pierwotnie 
przedsiębiorcy zalegający z jakimikol-
wiek podatkami nie mogli być objęci 
dobrodziejstwami ustawy antykryzy-
sowej. Tutaj strona rządowa gotowa 
była ustąpić. Uwzględnione zostało 
też to, że jeżeli któryś przedsiębior-
ca korzystał z pomocy lokalnego lub 
Wojewódzkiego Urzędu Pracy na tzw. 
stażowe dla pracownika, którego za-
trudnił, nie byłby pozbawiony pomo-
cy przeznaczonej na subsydiowanie 
miejsc pracy, co zawierały pierwotne 
zapisy ustawy. Najważniejsze jest jed-
nak to, czego nam nie uwzględniono. 
Przygotowana przez rząd ustawa anty-
kryzysowa jest ustawą w dużej części 
„fakultatywną”. Uruchomienie środ-
ków i jej funkcjonowanie uzależniono od złożenia wniosku skierowanego do Rady Ministrów 
przez Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej lub też, co nam 
ostatnio zaproponowano, przez Komisję Trójstronną do spraw Społeczno-Gospodarczych 
w drodze uchwały. Prezes Rady Ministrów ma zatem zdecydować, czy jest kryzys w Polsce 
kryzys, czy go nie ma i czy - w związku z tym - uruchamiać środki na subsydiowanie miejsc 
pracy, czy ich nie uruchamiać. Nie przyjęliśmy też propozycji umożliwiającej wnioskowanie o 
środki pomocowe przez Komisję Trójstronną, bo w tej chwili mogę podać dwa przykłady ta-
kich uchwał Komisji, które trafiły na Radę Ministrów, ale nie zostały przez nią uwzględnione. 
Są jeszcze dwa ważne aspekty wspomnianej ustawy związane z wielkością obrotu i spadku 
produkcji. Myśmy od początku proponowali, by przedsiębiorstwa objęte pomocą podzielić 
na dwie grupy, bo czym innym jest 10-procentowy spadek obrotów i produkcji w sektorze 
usług, a czym innym jest 10-procentowy spadek produkcji i obrotów w przemyśle ciężkim. 
Z tym drugim mamy do czynienia już teraz i jeśli tak dalej będzie, to większość spółek po 
2-3 miesiącach znajdzie się na granicy funkcjonowania, rentowności i płynności finansowej. 
Niestety, tego również strona rządowa nie zaakceptowała, utrzymując jednakową możliwość 
wsparcia dla wszystkich. I oczywiście nie uwzględniono naszego wniosku, żeby ta pomoc była 
większa, żeby to nie była pomoc na subsydiowanie miejsca pracy w okresie kryzysu, w okresie 
przestoju, na poziomie zasiłku dla bezrobotnego, bo taka jest propozycja rządowa, ale żeby 
była ona uzależniona od przeciętnego wynagrodzenia w danym przedsiębiorstwie.

 

wprowadzić system rekompensat dla przedsiębiorstw objętych skutkami 
Pakietu Klimatycznego.

To chyba najbardziej „górniczy” postulat, bo jeżeli przemysł energochłonny będzie istniał, 
to będzie istniała energetyka, a jeśli będzie istniała energetyka to będzie zapotrzebowanie: na 
węgiel energetyczny ze strony samych elektrowni i na węgiel koksujący ze strony przemysłu 
energochłonnego, hut, stalowni czy koksowni. Przez ponad pół roku, w ramach specjalnego 
zespołu przy Ministerstwie Gospodarki, toczyły się rozmowy o tzw. trójpaku energetycznym 
i o ustawie dotyczącej rekompensat dla przemysłu energochłonnego. Tymczasem okazało się, 
że oprócz zmniejszenia opłat za tzw. kolorowe certyfikaty, będące świadectwem pochodzenia 
energii, dla przedsiębiorstw energochłonnych, rząd nie zgadza się ani na zmniejszenie opłat 
za przesył, ani na obniżenie akcyzy. Nie widzi też potrzeby w tej chwili, żeby weszła w życie ja-
kakolwiek ustawa dotycząca rekompensat dla przemysłu energochłonnego, dotkniętego skut-
kami Pakietu Klimatycznego. Uzasadnienie ze strony rządu można streścić tak: cena emisji 
dwutlenku węgla jest na poziomie 4 euro i jest to poziom, który - jak na razie - nie spowodo-
wał drastycznego wzrostu ceny kosztów energii w kosztach przedsiębiorstw, dlatego ustawa 
jest niepotrzebna. Tymczasem przedsiębiorcy zwracają uwagę, że ustawy takie funkcjonują 
w innych krajach unijnych, dzięki czemu przemysł hutniczy, stalowy czy motoryzacyjny ma 
zagwarantowaną stabilność funkcjonowania, przynajmniej gdy chodzi o ceny energii. Brak 
tej stabilizacji u nas spowoduje wycofywanie się produkcji do państw o mniejszym ryzyku. W 
konsekwencji, zapotrzebowanie na węgiel spadnie.

 

Zaniechać likwidacji rozwiązań emerytalnych przysługujących pracowni-
kom zatrudnionym w warunkach szczególnych i szczególnym charakterze.

Jeśli chodzi o tzw. emerytury pomostowe, dotyczące pracowników niektórych zakładów 
funkcjonujących w sektorze górniczym, strona rządowa zachowywała się podobnie, jak przy 
podwyższaniu powszechnego wieku emerytalnego do 67 lat. Nie potrafiła odpowiedzieć na 
pytanie: dlaczego to tak jest, że np. policjanci przyjmowani do pracy po reformie emerytur 
mundurowych będą osiągać wiek emerytalny na nowych zasadach, a już zatrudnieni - na sta-
rych, zaś w przypadku emerytur pomostowych zasada ta nie obowiązuje i cały system uznano 

po prostu za „wyga-
sający”, w związku 
z czym pracownicy, 
którzy zatrudniali 
się z perspektywą 
przejścia na „po-
mostówkę”, będą 
musieli pracować 
do 67. roku życia? 
Padły znane już 
słowa o tym, że bu-
dżet nie wytrzyma 
obciążeń wynika-
jących z dotychcza-
sowego systemu. 
Zupełnie natomiast 
pominięto kwe-
stię przestrzegania 
przez państwo za-
wieranych umów.

 

Zlikwidować narodowy Fundusz Zdrowia i stworzyć system opieki zdro-
wotnej oparty na założeniach, na podstawie których działała dawna Śląska 
Kasa Chorych.

To jest jedyny postulat, 
w którym minimalnie się 
zbliżyliśmy (Międzyzwiąz-
kowy Komitet Protestacyj-
no-Strajkowy i rząd). Ponie-
waż ma nastąpić reforma 
służby zdrowia, reforma 
systemu, ale polegająca ra-
czej na „zmianie pieczątek”. 
Ma nastąpić decentraliza-
cja, ma zniknąć Narodowy 
Fundusz Zdrowia, jednak 
zostanie on zastąpiony 
przez Centrum Ubezpie-
czeń Społecznych. Tej no-
wej strukturze ma podlegać 

DLACZeGO 
STRAJKUJeMY
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jeszcze więcej struktur pośrednich, które będą decydować o funkcjonowaniu systemu opieki 
zdrowotnej w Polsce. Obawiamy się, że „nawis” administracyjny stanie się jeszcze większy, 
a zarządzanie jeszcze gorsze. Jedynym elementem zbieżnym, ważnym, jest to, że wojewoda 
będzie miał wpływ na kontraktowanie usług medycznych w swoim województwie, czego do 
tej pory nie miał. Ale za to znika kontrola czynników takich jak „rady społeczne” funkcjonu-
jące przy jednostkach służby zdrowia. Zostaną one zastąpione „radami nadzorczymi”, co też 
wskazuje, że szpitale i inne jednostki służby zdrowia po prostu będą przedsiębiorcami.

Ograniczyć stosowanie umów śmieciowych. 

Zasadniczą częścią realizacji tego postulatu powinno być wdrożenie dwóch projektów 
ustaw, które Komisja Krajowa NSZZ Solidarność złożyła w ubiegłym roku w Sejmie. Pierwszy 
z nich dotyczy „oskładkowania” umów śmieciowych, a drugi ma na calu usunięcie patologii 
występujących w agencjach pracy tymczasowej. Te projekty są obecnie omawiane w ramach 
Komisji Trójstronnej zespołu.

Artykuł 22 Kodeksu pracy precyzyjnie definiuje, kiedy powstaje stosunek pracy i kiedy 
pracodawca ma obowiązek  podpisać umowę o pracę z pracownikiem. Jednak dzisiaj to pra-
cownik musi w sądzie udowodnić, że powinien taką umowę otrzymać. Propozycja związkowa 
polega na tym, aby odwrócić ten schemat. Inspektorzy Państwowej Inspekcji Pracy powinni 
mieć możliwość nakazania pracodawcy w drodze decyzji administracyjnej, aby zamienił pra-
cownikowi umowę cywilnoprawną na umowę o pracę. Jeżeli pracodawca nie zgadzałby się z 
tą decyzją, to on, a nie pracownik, 
musiałby odwoływać się do sądu.

Przedstawiciele MPKS zapro-
ponowali również, aby unormo-
wać w Kodeksie pracy kwestie 
dotyczące harmonogramów pra-
cy. W niektórych zakładach nie-
mal normą jest, że pracownicy są 
wzywani do pracy telefonicznie, 
albo są informowani sms-em, że 
następnego dnia mają przyjść na 
inną zmianę. Jeżeli taki pracow-
nik ma dzieci, którymi ktoś musi 
się zająć, to pojawia  się problem. 
Naszym zdaniem harmonogramy 
czasu pracy i wszelkie zmiany w 
tych harmonogramach powinny 
być uzgadniane z pracownikami. 

Zaprzestać likwidacji szkół i zaprzestać przerzucania finansowania szkolni-
ctwa publicznego na samorządy. 

Naszym zdaniem samorządy zbyt pochopnie likwidują szkoły, często wbrew interesowi 
lokalnej społeczności. Ułatwia im to art. 59 ustawy o systemie oświaty. Kiedyś, aby podjąć 
decyzję o likwidacji szkoły, potrzebna była zgoda kuratora. Cztery lata temu ustawę znoweli-
zowano i samorządy są zobowiązane jedynie do zasięgnięcia opinii kuratora, ale ta opinia nie 
jest dla nich wiążąca, czyli mogą zrobić, co zechcą. Domagamy się, aby wrócić do poprzednie-
go rozwiązania, czyli konieczności uzyskania zgody kuratora, a także rozszerzyć ten zapis o 
obowiązek konsultowania planów likwidacji danej placówki oświatowej z Radą Rodziców.

Zamykanie szkół samorządy zwykle uzasadniają brakiem pieniędzy na ich utrzymanie, a 
ten brak wynika ze zbyt niskiej, ich zdaniem subwencji oświatowej. - Subwencja często „roz-
pływa się” w gminnych budżetach i bardzo trudno ocenić, czy rzeczywiście była zbyt niska 
i czy faktycznie została wydana zgodnie z przeznaczeniem. Dlatego zaproponowaliśmy, aby 
zmienić subwencję na dotację celową, bo wtedy łatwiej ocenić, jak została wydatkowana. 
Poza tym postulujemy, aby rozszerzyć kryteria, za pomocą których jest ustalana jej wyso-
kość. Obowiązujące kryterium ograniczające się jedynie do liczby uczniów jest daleko nie-
wystarczające. Potrzebne są inne zmienne, typu rodzaj placówki, liczba klas, wyposażenie, 
specjalizacje itd. 

Ważnym tematem były także postulaty dotyczące zarównania warunków pracy i płacy 
pracowników obsługi i administracji, zatrudnionych w szkołach i w urzędach. Mimo że mają 
oni podobnych zakres obowiązków jak pracownicy administracyjni innych placówek samo-
rządowych, ich płace są o wiele niższe. Naszym zdaniem np. sprzątaczka czy woźny w szkole 
powinna mieć porównywalne zarobki do sprzątaczki czy woźnego w urzędzie - podkreśla.

Tak to się robi na Zachodzie
Kiedy kończy się dialog, a zaczyna dyktat silniejszego, strajk to często 
jedyna droga do skutecznej obrony swoich praw. Doskonale rozumieją to 
na Zachodzie. Wbrew temu, co próbuje się nam wmawiać, strajki nie są 
polską specjalnością, a wręcz przeciwnie.
JAK wynika z danych Głównego Urzędu Statystycz-
nego, w ubiegłym roku w naszym kraju przeprowa-
dzonych zostało zaledwie 17 strajków. dla porówna-
nia w Hiszpanii było ich ponad 700. Nawet w Wielkiej 
Brytanii, w kraju, którego obywatele nie słyną ze 
skłonności do strajkowania, w 2012 roku przepro-
wadzono 126 tego typu akcji protestacyjnych. 

W Grecji cały ubiegły rok upłynął pod znakiem 
wielkich protestów społecznych przeciwko dra-
stycznym oszczędnościom budżetowym, cieciom 
socjalnym oraz ogromnemu bezrobociu. Jesienią 
2012 roku w tym kraju przeprowadzonych zosta-
ło kilka strajków generalnych. Zamknięte zostały 
ministerstwa, szkoły i państwowe urzędy. Strajko-
wali pracownicy banków i poczty. Nie funkcjono-
wał transport publiczny, promy i lotniska. Szpitale 
przyjmowały pacjentów tylko w sytuacji zagrożenia 
życia. W wielkich demonstracjach na ulicach aten, 
Salonik i innych dużych greckich miast wzięło udział 
w sumie kilkaset tysięcy ludzi. 19 lutego 2013 roku 
całodobowy strajk generalny ogłosili greccy dzien-
nikarze. Podobnie było w Hiszpanii. W marcu 2012 
roku przeprowadzono tam 24-godzinny strajk gene-
ralny, w listopadzie akcję strajkową powtórzono w 
wymiarze 48 godzin.

nie tylko południowcy 
Jednak strajki i masowe protesty nie są domeną 

jedynie najbardziej dotkniętych przez kryzys krajów 
z południa Europy. Nawet w najbogatszych krajach 
UE są one traktowane jako jeden z ważniejszych 
elementów demokracji i skuteczny mechanizm ma-
nifestowania swojego niezadowolenia i wywierania 
presji na pracodawcach i rządzących. W tym roku 
już kilkakrotnie strajkowali pracownicy niemieckich 
lotnisk. W lutym na 24 godziny pracę przerwało pięć 
tysięcy pracowników szkół i przedszkoli w Berlinie. 
W ubiegłym roku przeciwko likwidacji swojego za-
kładu pracy strajkowali pracownicy fabryki Opla w 
Bochum.

30 listopada 2012 roku kilkaset tysięcy pracow-
ników w Wielkiej Brytanii zastrajkowało w proteście 

przeciwko wydłużeniu wieku emerytalnego. W ca-
łym kraju zorganizowano ok. tysiąca manifestacji. 
Warto tutaj dodać, że w protestach uczestniczyli 
nie tylko członkowie związków zawodowych, ale 
ogromne rzesze zwykłych Brytyjczyków niezado-
wolonych z tego, co dzieje się w ich kraju. Gdy po-
dobne zmiany w emeryturach forsowano w Polsce, 
protestowała jedynie Solidarność oraz inne związki 
zawodowe, choć jak wskazywały wszelkie badania 
opinii publicznej, zdecydowana większość miesz-
kańców naszego kraju była przeciwna wydłużeniu 
wieku emerytalnego do 67 roku życia.

Solidarność to normalność
W belgijskim mieście Genk, gdy okazało się, 

że koncern Ford ma zamiar zamknąć tamtejszą 
fabrykę samochodów i przenieść produkcję do 
Włoch, na ulicę wyszło 40 tysięcy ludzi. W wiecu 
uczestniczył również gubernator prowincji limburg 
Herman Reynders, rektor Uniwersytetu w mieście 
Hasselt luc de Schepper, prezes parlamentu Flan-
drii Jan Peymans, burmistrzowie i radni okolicznych 
miast. W krajach zachodniej Europy zwykli ludzie 
oraz przedstawiciele władz państwowych i samo-
rządowych rozumieją, że upadek jednego dużego 
zakładu pracy oznacza zwolnienia w dziesiątkach 
innych firm i zapaść gospodarczą całego miasta lub 
regionu.

Na Zachodzie wiedzą doskonale, że broniąc miej-
sca pracy swojego sąsiada, broni się również swoich 
interesów. I nieważne, czy chodzi o kolegę z tej samej 
firmy, czy o gastarbeitera z innego kraju. W danii w 
lipcu ubiegłego roku pracownicy sektora budowla-
nego zorganizowali strajk w obronie 31 kolegów z 
Polski, którzy za swoją pracę nie otrzymali wyna-
grodzenia. Największy duński związek zawodowy 3F 
w oświadczeniu dla mediów zapowiedział, że dopóki 
Polakom nie zostaną wypłacone zaległe pensje, na 
budowach, na których pracowali, nie zostanie wbity 
ani jeden gwóźdź. Solidarny protest poskutkował i 
polscy pracownicy dostali swoje pieniądze.

Łukasz Karczmarzyk/Tygodnik Śląsko-Dąbrowski

Uliczny bunt 
młodych 
amerykanów 
przeciw rekinom 
finansjery i poli-
tykom tzw. Oc-
cupy Wall Street 
wsparli nie tylko 
związkowcy, 
ale także znani 
aktorzy, pisarze, 
intelektualiści. Na 
zdjęciu gwiazdor 
Hollywood Tim 
Robbins (drugi 
od lewej).
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Od sporu do strajku?
Od dnia 1 lutego 2013 roku w Koksowni Przyjaźń trwa Spór 
zbiorowy. Obecnie trwają poszukiwania mediatora. Jeśli me-
diacje się nie powiodą jedynym rozwiązaniem jest strajk.

więcej węgla na eksport
KOKSOwniA PRZYJAŹŃ

NSZZ „Solidarność” koksowni 
Przyjaźń weszła z pracodaw-
cą w spór zbiorowy z powodu 
niespełnienia naszych żądań 
płacowych przedstawionych w 
piśmie z dnia 17 stycznia 2013 
roku. Zarząd koksowni Przyjaźń 
odrzucił postulaty płacowe - 500 
zł podwyżki od 1 lutego 2013 r., 
oraz dodatkowe świadczenia 
w wysokości 1000 zł z okazji 
Małego Hutnika i tzw. karpika. 
Zarząd zaproponował  rozmowy 
w II kwartale 2013 roku.

druga propozycja Zarządu, 
złożona – jak to określają związ-
kowcy – na dziwnym  spotkaniu 
zorganizowanym w 5 marca 
2013 roku obejmowała : mały 
hutnik i dodatek wigilijny – po 

500 zł oraz wykup karty hutnika 
lub urlopu zdrowotnego.

Przedstawione propozycje   
NSZZ ,,Solidarność” odrzucił 
w całości. Co związek planuje 
robić dalej?

„W związku z tym, że prak-
tycznie nie ma już szans na 
porozumienie, ponieważ Zarząd 
koksowni Przyjaźń nie chce 
poważnie z nami rozmawiać, 
pozostają nam tylko rozwiąza-
nia siłowe. Tylko determinacja 
nas wszystkich, czynny udział 
w najbliższym referendum 
strajkowym, a także czynny 
udział w ewentualnym strajku 
może zaowocować sukcesem” 
– uważają związkowcy z kok-
sowni.

WĘGlOKOKS

w 2013 r. eksport polskiego węgla będzie zdecydowanie większy niż w ostatnich 
dwóch latach – zapowiedział Jerzy Podsiadło, prezes węglokoksu podczas kon-
ferencji Coaltrans Polska w Katowicach. węglokoks planuje także zwiększyć 
swoją obecność na krajowym rynku węgla.

W 2012 roku Węglokoks wy-
eksportował 4 933 tys. ton 
węgla, w tym 4 552 tys. ton 
węgla energetycznego i 381 
tys. ton węgla koksującego. 
95 proc. eksportu zostało 
zrealizowane do krajów Unii 
Europejskiej. Ponad połowa 
węgla (53 proc.) trafiła do 
odbiorców z Niemiec. Na dal-
szych pozycjach były Austria 
i Czechy, gdzie trafiło odpo-
wiedni 11 i 10 proc. eksportu 
realizowanego drogą lądową. 
Drogą morską zostały wy-
eksportowane przez Węglo-
koks niewielkie ilości węgla. 
Trafiły one m.in. do Francji, 
Wielkiej Brytanii czy krajów 
skandynawskich.

- Ilość węgla przeznaczo-
nego na eksport jaką zakon-
traktowaliśmy na bieżący 
rok z Kompanią Węglową, z 
naszym głównym kontrahen-
tem będzie znacząco większa 
niż w latach 2011-2012. Może 
sięgnąć 8-9 mln ton. Ostatni 
raz taką wielkość eksportu 
udało nam się zrealizować w 
2010 r.  - powiedział prezes 
Węglokoksu podczas wystą-
pienia.

Jerzy Podsiadło zapo-
wiedział większą aktywność 
Węglokoksu na rynku krajo-
wym.

- Rynek krajowy był dla 
nas nieznany, nierozpracowa-
ny. Sprzedawaliśmy w Polsce 

jedynie śladowe ilości węgla 
dla zaledwie kilku konsumen-
tów. Jednak dziś traktujemy 
ten rynek jako strategicz-
ny dla rozwoju naszej firmy 
– mówił Podsiadło.

W ubiegłym roku spółki 
grupy kapitałowej Węglo-
koks sprzedały na rynku kra-
jowym ok. 880 tys. ton wę-
gla, głównie pochodzącego z 
polskich kopalń. Prezes spół-
ki zakłada jednak radykalny 
wzrost sprzedaży węgla na 
rynku krajowym zarówno 
węgla krajowego, jak i węgla 
pochodzącego z importu. 

- Zużycie węgla w Polsce 
wyniosło w ubiegłym roku 
ok. 85 mln ton. Rodzimy 

rynek jest zbyt interesujący, 
żebyśmy się nim nie zainte-
resowali – przekonywał pre-
zes Węglokoksu.

Spółka zakłada syste-
matyczny wzrost sprzedaży 
węgla na rodzimym rynku 
do co najmniej 3 mln ton w 
2015 roku.

- W naszych celach stra-
tegicznych jest to wielkość 
minimum. Przy dobrych, 
sprzyjających warunkach 
będziemy w stanie sprzedać 
w kraju zdecydowanie więcej 
węgla – twierdził Podsiadło. 

Co na to władze samorządowe?
Dyrektor KWK Borynia-Zofiówka-Jastrzębie zwrócił się do mieszkańców Żor z prośbą o poparcie 
rozbudowy kopalni. Władze Żor do tej pory blokowały przyznanie koncesji dla JSW.

JSw List do mieszkańców Żor

Jastrzębska Spółka Węglowa stara się rozbu-
dować kopalnię Borynia i dotrzeć do nowych złóż, 
które znajdują się m.in. na terenie Żor. Władze 
miasta jednak do tej pory blokowały przyznanie 
koncesji dla spółki.

Czesław kubaczka, dyrektor kWk Borynia-Zo-
fiówka-Jastrzębie napisał list do mieszkańców Żor 
z prośbą o poparcie planów przedłużenia żywot-
ności kopalni Borynia. Pisze w nim o sile górni-
ctwa w polskiej gospodarce i gwarancjach miejsc 
pracy w regionie.

„2500 mieszkańców Żor pracuje w naszych za-
kładach (…) Trzeba też pamiętać o tych, którzy pra-
cują również w firmach współpracujących z JSW, 

czy w spółkach zależnych” - pisze kubaczka.
dyrektor kopalni zapewnia mieszkańców, że 

z powodu rozbudowy nie wzrośnie zanieczysz-
czenie powietrza ani wód, ponieważ stosowane 
technologie pozwalają na zmniejszenie negatyw-
nego oddziaływania. Czesław kubaczka zaznacza 
również, że JSW wspiera m.in. szpital, szkoły czy 
kluby sportowe z Żor.

Złoże Żory-Warszowice obejmowałoby tereny 
Żor, Jastrzębia-Zdroju i Pawłowic. Pozwoliłoby 
ono przedłużyć żywotność kopalnie o 17 lat, czyli 
do roku 2042. Inne gminy dały zielone światło dla 
rozbudowy kopalni Borynia, jednak władze Żor jak 
na razie blokują inwestycję. jm

Chińska dominacja
Popyt na węgiel będzie wzrastał – wynika z raportu Międzynarodo-
wej Agencji Energii, który przedstawiono w poniedziałek 11 marca 
w siedzibie Kompanii Węglowej w Katowicach.

MAe Raport na temat przyszłości węgla

CARLOS Fernandez alvarez, eks-
pert Międzynarodowej agencji 
Energii omawiając sytuację na 
rynku węgla w 2012 roku podkre-
ślił, że globalny popyt na węgiel do 
2017 roku będzie nadal wzrastał, 
a na koniec dekady, węgiel może 
stać się głównym nośnikiem ener-
gii na świecie. I to w sytuacji, gdy 
wiele krajów europejskich takich 
jak Francja, czy Niemcy odwraca-
ją się od tego surowca.

- Globalny popyt definiują 
jednak Chiny, gdzie koncentruje 
się już połowa światowego życia 

i produkcji węgla. Na znaczeniu 
zyskują też Indie, stając się naj-
większym morskim importerem 
surowca. To wyjątkowa sytuacja 
- stwierdził Carlos Fernandez al-
varez. dodał także, że produkcja 
energii elektrycznej z węgla nadal 
jest o 25-30 euro na jednostkę 
tańsza niż z gazu.

Popyt na węgiel rośnie wszę-
dzie, poza Stanami Zjednoczony-
mi. Nie decyduje o tym jednak ani 
polityka, ani kwestie klimatyczne, 
ale bardzo tani gaz łupkowy wy-
dobywany w USa. Z tego powodu 

eksport amerykańskiego węgla 
cały czas rośnie, co z kolei wpły-
wa na obniżenie jego cen w Euro-
pie. To spore wyzwanie także dla 
naszych rodzimych spółek węglo-
wych, w tym kompanii Węglowej.

dlatego zdaniem prof. kali-
skiego, powinniśmy w najbliż-
szym czasie zastanowić się nad 
efektywnością wydobycia i rze-
czywistym zapotrzebowaniem na 
węgiel. do 2020 roku będziemy 
musieli ograniczyć nasze moce 
energetyczne o prawie 10 tys. 
megawat.

– W tej sytuacji musimy stwo-
rzyć wiarygodny raport rządowy, 
który ułatwi nam podjęcie decy-
zji co dalej w produkcją węgla. 
Ministerstwo zleciło już pierwsze 
opracowania Górniczej Izbie Prze-
mysłowo-Handlowej – powiedział 
prof. Maciej kaliski.
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Jak racjonalizować koszta
RACJOnALiZACJA kosztów to dziś najbardziej modny slogan w górnictwie węglowym. nowy minister gospodarki Janusz 
Piechociński jedno z pierwszych zadań jakie wyznaczył podległym sobie zarządom spółek węglowych było ograniczenie 
kosztów działalności o co najmniej 5 proc.
- musimy zatrzymać wzrost 
kosztów. Trzeba to robić racjonal-
nie. W czasie koniunktury na wę-
giel wzrosły koszty - w tym wzro-
sły płace, a także ceny materiałów 
i usług. Poziom importu węgla do 
Polski wskazuje na mniejszą atrak-
cyjność rodzimego surowca. Jeże-
li mamy koszty prawie 300 zł na 
tonie, to trudno się temu dziwić. 
Jeżeli koszty polskiego górnictwa 
będą rosły, to także import węgla 
do Polski będzie się zwiększał – 
stwierdził Piechociński w jednym 
z wywiadów.

Rosnące koszty i niepewność 
popytu to największe bolączki nie 
tylko polskiego, ale i światowego 
górnictwa – wskazują eksperci fir-
my doradczej Deloitte.

- Należy pamiętać, że przez 
ostatnie lata wzrostowi kosztów 
produkcji węgla kamiennego to-
warzyszył ciągły wzrost cen sprze-
daży, co pozwalało na zachowanie 
rentowności przez polskie spółki 
wydobywcze. Obecnie wydaje się 
jednak, że presja ze strony impor-
tu będzie istotnie ograniczać moż-
liwość dalszego kompensowania 

rosnących kosztów produkcji w 
cenach sprzedaży węgla – wyjaśnia 
Marek Chlebus z Deloitte. - Wysoki 
poziom kosztów stałych krajowego 
górnictwa ogranicza możliwość ela-
stycznego reagowania na zmiany 
wielkości popytu. W konsekwencji 
mamy rosnące zapasy węgla, które 
w górnictwie wynoszą obecnie ok. 
9 mln ton, a wliczając w to zapasy 
energetyki - łącznie ok. 14 mln ton.

Biorąc pod uwagę jednostkowy 
koszt produkcji polskich kopalń, 
który obecnie kształtuje się na po-
ziomie ok. 300 zł za tonę (ok. 100 
dolarów), oraz prognozy anality-
ków Banku Światowego na najbliż-
sze lata mówiące o cenie sprzedaży 
węgla energetycznego na rynkach 
zagranicznych w granicach 90 - 100 
dolarów za tonę, to przy obecnych 
kosztach produkcji, jak twierdzą 
eksperci Deloitte możemy spodzie-
wać się zagrożenia dla rentowności 
części polskich spółek wydobyw-
czych. Dla porównania, koszt pro-
dukcji węgla przez producentów z 
Azji i Ameryki Południowej wynosi 
ok. 40 – 60 dolarów za tonę, a pro-
ducentów rosyjskich poniżej 80 

dolarów. Szczególnie należy oba-
wiać się węgla amerykańskiego, 
który powoli zalewa Europę. Ame-
rykańscy producenci mają prob-
lem ze zbytem swojego surowca na 
rodzimym rynku po tym jak Stany 
Zjednoczone zalał tani gaz pocho-
dzący z eksploatacji łupkowej. Dla-
tego nadwyżkę produkcji starają 
się upchać poza granicami. Europa 
jest dla nich szczególnie atrakcyj-
nym miejscem.

- Producenci węgla muszą zro-
bić wszystko, by funkcjonować nie 
tylko w okresie prosperity, ale także 
spowolnienia gospodarczego. Dla-
tego najważniejsza jest racjonaliza-
cja kosztów oraz stałe podnoszenie 
konkurencyjności – powiedziała 
Joanna Strzelec-Łobodzińska, 
prezes zarządu Kompanii Węglo-
wej podczas niedawnej konferencji 
„Coaltrans Polska”.

Dowodem na trudną sytua-
cję spółek węglowych jest decyzja 
Kompanii Węglowej o dwukrotnym 
wydłużenie terminów płatności wo-
bec dostawców urządzeń i usług. 
Dotychczas standardowy termin 
płatności w spółce wynosił 60 dni.

Podczas śniadania z „Rzeczpo-
spolitą” zorganizowanego 25 lutego 
w Katowicach temat kosztów był, a 
jakby inaczej, dominujący. Wnio-
ski z dyskusji były następujące: 
Tylko odważne decyzje pozwoliły-
by na radykalną obniżkę kosztów 
wydobycia węgla. Dziś najlepsze 
kopalnie finansują gorsze. Jednak 
nikt nie ma odwagi zamknąć czy 
wstrzymać pracy najsłabszych z 
nich, bo to oznaczałoby wojnę ze 
związkami zawodowymi. 

I tu dochodzimy do sedna spra-
wy. Kiedy pojawia się temat kosz-
tów wcześniej czy później pojawia 
się motyw związkowy – nadmier-
nym kosztom w górnictwie są zwy-
kle winni związkowcy i ich rzeko-
mo nieposkromione apetyty. 

W trakcie ostatniego kompanij-
nego ZOK-u wokół tematu kosztów 
rozgorzała dyskusja, która odsłoni-
ła faktyczne oblicze nadmiernych 
kosztów w górnictwie. Uczestni-
cy dyskusji zwracali uwagę, że na 
większości kopalń istnieje spore 
rezerwy kosztowe w postaci setek 
wątpliwie racjonalnych i efektyw-
nych etatów.

- W naszej kopalni co najmniej 
kilkanaście procent osób fikcyjnie 
jest zatrudnionych na dole podczas 
, gdy większą część swojej pracy 
spędzają w biurach na powierzch-
ni. W wielu przypadkach możemy 
mówić nie tylko o nadużyciach, 
ale wręcz o patologii. O niektórych 
asystentach nadsztygarów mówi-
my wprost – męskie sekretarki 
– nie ukrywał wzburzenia jeden ze 
związkowców.

Inna sprawa związana z racjo-
nalizacją kosztów to sprawa gór-
ników-emerytów. Sprawa, która 
na łamach Solidarności Górniczej 
już nieraz podnosiliśmy. Na więk-
szości kopalń znajdzie się kilkuset 
pracowników, którzy nabyli już 
uprawnienia emerytalne. 

- Bez większości z nich kopalnie 
dałyby sobie świetnie radę – prze-
konywali uczestnicy dyskusji. 

Jakub Michalski

A co Wy sądzicie na temat proble-
mu kosztów? Czekamy na Wasze opi-
nie: redakcja@solidarnoscgornicza.
org.pl
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wycofanie z rynku części 
praw do emisji „gazów 

cieplarnianych” w ramach 
tzw. Systemu Handlu 

emisjami (eTS) oznaczać 
będzie nowe obciążenia 

dla przemysłu 
energochłonnego państw 
unijnych w dobie kryzysu.

Piotr Rykala, wiceprezydent 
euracoal

Przeciwstawiamy się unijnej 
dyskryminacji węgla
O roli europejskiego Stowarzyszenia węgla Kamiennego i Brunatnego (euracoal) w kształtowaniu polityki Unii 
europejskiej wobec węgla oraz nowych zagrożeniach dla sektora wydobywczego wynikających z polityki kli-
matycznej Brukseli rozmawiamy z Piotrem Rykalą, wiceprezesem Kompanii węglowej SA do spraw pracy, a od 
stycznia br. - wiceprezydentem euracoal.

panie prezesie, czym tak 
naprawdę jest dziś euracoal 
- europejskie stowarzyszenie 
Węgla Kamiennego i Brunat-
nego? zrzeszeniem pracodaw-
ców, w którym dyskutuje się o 
najważniejszych sprawach dla 
branży i wypracowuje wspól-
ne stanowiska, przedstawia-
jąc je potem na zewnątrz, czy 
też może organizacją potrafią-
cą wywierać realny wpływ na 
kształt polityki prowadzonej 
przez unię europejską wobec 
górnictwa węglowego?

Przede wszystkim organizacją 
skupiającą 35 przedstawicieli z 20 
europejskich krajów, nie tylko unij-
nych, które produkują, importują 
lub wykorzystują węgiel kamienny. 
Skupiamy zarówno stowarzyszenia, 
jak i firmy reprezentujące produ-
centów węgla, importerów węgla, 
producentów energii elektrycznej z 
węgla, jak też instytuty i jednostki 
badawcze działające na rzecz węgla. 
Do naszych głównych zadań należy 
zwracanie uwagi na stabilność pra-
wa unijnego dotyczącego energii, w 
tym zwłaszcza energii opartej na 
węglu, przy uwzględnieniu czynni-
ków takich jak kwestie związane z 
ochroną środowiska oraz podkre-
ślanie znaczenia udziału węgla w 
bezpiecznej, zrównoważonej i kon-
kurencyjnej podaży dostaw energii 
dla Europy. Uważamy przy tym, że 
wkład członków Euracoal w sferze 
polityki energetycznej i ochrony 
środowiska na szczeblu krajowym 
jest równie ważny jak zbiorowa 

reprezentacja przedsiębiorców w 
Brukseli, dlatego staramy się być 
zarówno organizacją wyrażającą 
zbiorowe interesy swoich członków, 
jak i forum wymiany informacji, 
gdzie członkowie Stowarzyszenia 
mogą dyskutować o doświadcze-
niach związanych z kształtowaniem 
polityki węglowej w swoich krajach. 
Ponieważ każdy z krajów jest odpo-
wiedzialny za politykę energetyczną 
i jej znaczenie w procesie tworzenia 
prawodawstwa europejskiego, kła-
dziemy duży nacisk na rolę krajo-
wych reprezentacji poszczególnych 
państw członkowskich. Poza tym 
ściśle współpracujemy z Komisją 
Europejską, Parlamentem Euro-
pejskim i Radą Europejską. Nie 
przesadzę chyba, jeśli powiem, że 
na tę chwilę jesteśmy najistotniej-
szym głosem przemysłu węglowego 
w Brukseli.

Jak w praktyce funkcjonu-
je euracoal?

Bieżącą działalność realizujemy 
poprzez cztery komisje, działające 
w ramach struktury Euracoal: do 
spraw polityki energetycznej, do 
spraw rynku, do spraw ochrony 
środowiska i do spraw badań tech-
nicznych. Pierwsza, najistotniejsza, 
zajmuje się przygotowywaniem 
strategii działań Stowarzyszenia. 
Mamy tam dwóch przedstawicieli 
naszego kraju - sekretarzem komi-
sji jest Zygmunt Borkowski, a jed-
nym z członków - Daniel Borsucki 
z Katowickiego Holdingu Węglowe-
go. Komisja do spraw rynku na bie-

żąco analizuje europejskie i świato-
we rynki węglowe, ze szczególnym 
uwzględnieniem rynków państw 
członkowskich stowarzyszenia Eu-
racoal. Polskich przedsiębiorców 
reprezentują w niej panowie Rafał 
Dyktyński z Kompanii Węglowej i 
Adam Hochuł z Katowickiego Hol-
dingu Węglowego. Komisja do spraw 
ochrony środowiska konsultuje z 
Komisją Europejską dyrektywy i 
inne regulacje dotyczące ochrony 
środowiska w związku z eksploata-
cją węgla kamiennego i brunatnego. 
W gremium tym zasiada Tadeusz 
Pogonowski z Kompanii. Ostatnia 
z wymienionych komisji, do spraw 
badań technicznych, zajmuje się 
projektami naukowo-badawczymi 
w ramach Funduszu Badawczego 
Węgla i Stali, jak i innych progra-
mów badawczych Unii Europej-
skiej. Projekty te realizują rozmaite 
jednostki badawcze państw two-
rzących Euracoal, w tym Główny 
Instytut Górnictwa, EMAG i gliwi-
cki KOMAG. Mamy również przed-
stawicieli w Sektorowej Komisji 
Dialogu Społecznego w Przemyśle 
Wydobywczym, aktywnie uczest-
niczymy w organizowanym przez 
Komisję Europejską Berlińskim 
Forum Paliw Kopalnych, wspólnie 
z Parlamentem Europejskim or-
ganizujemy Europejskie Dni Wę-
gla, cykl konferencji promujących 
i broniących roli węgla w Europie. 
Gdziekolwiek jesteśmy, aktywnie 
lobbujemy na rzecz najtańszego su-
rowca energetycznego, jakim jest i 
jeszcze długo będzie węgiel.

Które kwestie są głównym 
obszarem działań stowarzy-
szenia w ostatnim czasie?

Gorącym tematem są z pewnoś-
cią próby wycofania z rynku części 
praw do emisji „gazów cieplarnia-
nych” w ramach tzw. Systemu Han-
dlu Emisjami (ETS), co oznaczać 
będzie nowe obciążenia dla prze-
mysłu energochłonnego państw 
unijnych w dobie kryzysu. Nie mo-
żemy dopuścić do manipulacji na 
rynku cen za uprawnienia, bo jeśli 
raz na to pozwolimy, z rynku znik-
nie np. miliard emisji, a oczekiwany 
przez Komisję Europejską wzrost 
cen będzie mniejszy od spodzie-
wanego, oni zaingerują w system 
po raz kolejny. Sztuczne wywołanie 
wzrostu cen węgla jest oczywiście 
na rękę producentom i eksporterom 
gazu oraz innych źródeł energii. 
Przed plenarnym głosowaniem na 
forum Parlamentu Europejskiego, 
które odbędzie się 19 kwietnia, każ-
dy europoseł otrzyma od nas i od 
Euracoal list, w którym wyjaśnia-
my sprzeciw środowiska przedsię-
biorców wobec ograniczania liczby 

wydanych uprawnień do emisji lub 
anulowania uprawnień znajdują-
cych się już w obiegu. Osobne pisma 
ze strony Związku Pracodawców 
Górnictwa Węgla Kamiennego tra-
fiły do polskich eurodeputowanych 
z Komisji Środowiska PE. Tutaj do 
końca będziemy trzymać rękę na 
pulsie, choć trzeba przyznać, że w 
głosowaniach na niższych szczeb-
lach nasi posłowie do Parlamentu 
Europejskiego, niezależnie od opcji 
politycznej, solidarnie głosują za 
odrzuceniem projektów wycofują-
cych z rynku część uprawnień do 
emisji, a więc zgodnie z interesem 
sektora wydobywczego i interesem 
Polski. Nowym problemem jest ini-
cjatywa jednej z agend Organizacji 
Narodów Zjednoczonych, która wy-
stąpiła z propozycją obłożenia po-
datkiem metanu. Efektem realizacji 
tego pomysłu byłoby wciągnięcie 
metanu w unijny System Handlu 
Emisjami, czemu również jesteśmy 
przeciwni.

co, zdaniem przedsiębior-
ców działających w branży 
węglowej, jest największym 
zagrożeniem dla dalszego 
funkcjonowania tego przemy-
słu w europie? zagrożenia pły-
nące z już wdrożonego pakietu 
Klimatycznego, obciążającego 
cały przemysł energochłon-
ny dodatkowymi opłatami 
za emisję „gazów cieplarnia-
nych”, ale uderzającego final-
nie przede wszystkim w ener-
getykę węglową i kopalnie? a 
może bardziej dalekosiężne 
plany unijnych decydentów, 
takie jak „energetyczna mapa 
drogowa 2050”, gdzie zakła-
da się „dekarbonizację” kon-
tynentu, czyli całkowite wy-
eliminowanie węgla z miksu 
energetycznego państw człon-

kowskich unii europejskiej?
Z pewnością najgroźniejsze jest 

to, co najbliższe w czasie, czyli sam 
Pakiet i wspomniane już wcześ-
niej manipulacje wokół Systemu 
Handlu Emisjami. Monitorujemy 
też jednak inne sprawy, takie cho-
ciażby, jak wymieniona w pyta-
niu „Energetyczna Mapa Drogowa 
2050”. Ostatnio dotarły do nas in-
formacje o tzw. zielonej księdze. 
Dokument ten jest na etapie dys-
kusji między komisjami, my jednak 
wiemy, że założono w nim podnie-
sienie poziomu redukcji emisji „ga-
zów cieplarnianych” do 40 procent, 
choć wcześniej była mowa o pozio-
mie 30 procent. Z drugiej strony 
pojawia się w Europie pęd do węgla 
brunatnego, który w spalaniu emi-
tuje o wiele więcej dwutlenku węgla 
do atmosfery niż węgiel kamien-
ny. Równie dużym zagrożeniem, 
co wymienione wcześniej kwestie, 
staje się zatem nieprzewidywalność 
europejskiej polityki klimatycznej. 
Do tego dochodzą potężne dota-
cje dla energetyki odnawialnej, co 
stawia przemysł węglowy w jeszcze 
gorszej sytuacji. My mamy za zada-
nie przeciwstawiać się unijnej dys-
kryminacji węgla i konsekwentnie 
to robimy.

a jak z punktu widzenia 
polskiego przedsiębiorcy dzia-
łającego w sektorze węglowym 
wygląda kwestia eksploatacji 
gazu z łupków? z jednej stro-
ny, jak podkreśla wielu eks-
pertów i polityków, to szansa 
na dywersyfikację źródeł po-
zyskiwania gazu i energetycz-
ne uniezależnienie się od ro-
sji. z drugiej, duże ilości gazu 
wprowadzone na rynek staną 
się konkurencją dla tańsze-
go, póki co, węgla. dla klien-
ta, odbiorcy surowca, liczy 
się zawsze jak najniższa cena. 
Będziecie w stanie nawiązać 
równorzędną walkę z produ-
centami gazu łupkowego?

Jeśli się okaże, że gaz łupkowy 
może być dla naszego kraju znaczą-
cym i tanim źródłem energii, jako 
Polacy z pewnością nie będziemy 
protestować. Taka sytuacja może 
stanowić zagrożenie dla naszych 
kopalń, ale pamiętajmy, że na tę 
chwilę i tak sporo gazu importuje-
my, więc ten łupkowy, tańszy, móg-
łby zastąpić surowiec importowany. 
Inną sprawą jest fakt rosnącego za-
potrzebowania na energię w ogóle, 
co może dawać pewne nadzieje na 
przyszłość. Wszystko zależy od ilo-
ści gazu z łupków, który będzie wy-
dobywany.

rozmawiał: Marek Jurkowski

Nie możemy dopuścić do manipulacji na rynku cen za uprawnienia, bo jeśli raz 
na to pozwolimy, z rynku zniknie np. miliard emisji, a oczekiwany przez Komisję 
Europejską wzrost cen będzie mniejszy od spodziewanego, oni zaingerują w sys-
tem po raz kolejny - przestrzega Piotr Rykala. 
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KRZYŻówKA

Rozwiązanie krzyżówki panoramicznej (dużej) prosimy przesyłać na adres: Sekcja krajowa Górnictwa 
Węgla kamiennego NSZZ „Solidarność”, ul. Floriana 7, 40-286 katowice lub drogą mailową: redakcja@
solidarnoscgornicza.org.pl
Wśród nadesłanych odpowiedzi wylosujemy nagrody rzeczowe. Miłej zabawy.

Rozwiązanie hasła w lutowej krzyżówce brzmi: Wiatr nie ma zegarka. Nagrody wylosowali: Julia Zajda z 
Jastrzębia-Zdrój oraz Maria dudek z Sosnowca. Gratulujemy. Nagrody prześlemy pocztą. 
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Popularyzatorzy związku
KnURów Honorowe Szpady SolidarnościZG SOBieSKi Honorowa akcja

Zebrano ponad 27 litrów krwi
Kolejna akcja oddawania krwi zorganizowana przez Klub Honorowych Dawców Krwi przy ZG 
Sobieski oraz NSZZ Solidarność w PKW SA ZG Sobieski przeszła do historii. Krwiodawcy jak 
zwykle nie zawiedli. W akcji, która odbyła się 15 marca krew oddało 61 osób z pośród 72 
chętnych, w sumie zebrano 27,5 litra krwi.

To wielki sukces klubu oraz 
Solidarności z Sobieskiego, 
lecz przede wszystkim jest to 
sukces tych, którym nie jest 
obojętny los potrzebujących. 
„Oddając własną krew, dobrow-

olnie i bezinteresownie, to gest 
o wysokiej wartości moralnej 
i obywatelskiej. To dar życia. 
Niech dawcy krwi, którym należy 
się wdzięczność wszystkich, 
będą coraz liczniejsi we wszyst-

1 marca 2013 roku odbyło 
się uroczyste posiedzenie komisji 
Zakładowej NSZZ „Solidarność” 
kWk „knurów – Szczygłowice” 
Ruch knurów oraz komisji rewi-
zyjnej związku z wyróżnionymi 
członkami organizacji zakładowej, 
którym związek przyznał „Hono-
rową Szpadę Solidarności”.

W tym roku szpady przyzna-
no osobom zasłużonym dla NSZZ 

Solidarność kWk „knurów 
– Szczygłowice” Ruch knurów 
którzy w szczególny sposób 
wpływają na popularyzacje idei 
„Solidarności” oraz za szcze-
gólny wkład w rozwój i promo-
cję związku. Honorowe szpady 
otrzymali: Włodzimierz Gwiźdż, 
Edward dzida, krzysztof de-
skiewicz i Wojciech Nalepa. 

Rywalizacja przy bilardowym stole
23 lutego w restauracji Bistro-Bi-

lard w Brzeszczach odbył się turniej 
Bilardowy o Puchar NSZZ „Solidarność” 
kWk „Brzeszcze”, którego organi-
zatorem była komisja Zakładowa we 
współpracy z właścicielem restauracji 
Bistro-Bilard, Mirosławem Śmielakiem. 
Podczas dobrej zabawy i ostrej rywal-
izacji  „w przetaczaniu bil” wyłoniono 
10 najlepszych uczestników turnieju, 
którzy uhonorowani zostali cennymi 
nagrodami. Mistrzem turnieju został 
Piotr adamowicz z oddziału MPSZ, 
który zdobył puchar i odebrał nagrodę 
w postaci weekendu dla dwóch osób 
w wybranym ośrodku wczasowym 
Nadwiślańskiej agencji Turystycznej.

kich częściach świata.” – Tymi 
słowami błogosławiony Jan 
Paweł II dziękował krwiodawcom 
w 2004 r. podczas światowego 
dnia krwiodawców. Słowa te są 
ciągle aktualne i odzwierciedlają 
wdzięczność tym ludziom.

akcja tradycyjnie odbyła się 
na parkingu przy stołówce szybu 
Piłsudski. 

– dziękujemy dyrekcji ZG So-
bieski za udostępnienie tego mie-
jsca oraz za pozwolenie na zor-
ganizowanie akcji. Ochronie ZG 
Sobieski dziękujemy za zabezpiec-
zenie parkingu. Przede wszyst-
kim jeszcze raz dziękujemy tym 
wszystkim, którzy tego dnia od-
dali krew, ale również tym, którzy 
zamierzali oddać ten płyn życia, 
lecz z różnych przyczyn nie zos-
tali do oddania krwi dopuszczeni 
–wyrażają swoją wdzięczność 
związkowcy Solidarności.

kolejna akcja odbędzie się 12 
kwietnia.

BRZeSZCZe Turniej o Puchar nSZZ „SOLiDARnOŚć” 


